
 
Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife 
Concurso Público 2008 
Tipo 1                                                                                                                                                   Cargo: Agente Administrativo/ Nível Fundamental 

Página 1/9  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 

 
A sociedade convive com regras e transgressões. Busca o 
equilíbrio, apesar das muitas diversidades. No mundo 
contemporâneo, a gestão da vida social tem sido: 
 
A) facilitada, devido aos progressos tecnológicos exclusivos 

do mundo ocidental moderno. 
B) dificultada, devido à presença de desigualdades sociais em 

várias regiões do mundo. 
C) democratizada, devido ao controle da violência e à 

eficiente atuação dos órgãos internacionais da ONU. 
D) eficaz, devido ao trabalho dos governos democráticos e a 

dominação de estruturas não transgressivas. 
E) deficientes, devido à ausência total de Estados socialmente 

equilibrados no mundo marcado pelo consumismo. 
 
 
 

 
A democracia é uma invenção histórica existente, desde os 
tempos da Grécia Antiga. A democracia exige numa 
perspectiva idealizada: 
 
A) liberdade social, embora conviva com as desigualdades 

econômicas. 
B) cidadania para todos, excetuando as crianças e os 

analfabetos.  
C) a prevalência de uma vida social marcada pela liberdade e 

igualdade. 
D) o fim da desigualdade social, sem mudar os desequilíbrios 

políticos. 
E) a existência da igualdade social, com a continuidade de 

hierarquias políticas. 
 
 
 

 
Os progressos técnicos não conseguem resolver todos os 
problemas sociais. A continuidade das desigualdades sociais 
mostra que o mundo precisa de muitas mudanças. As 
desigualdades sociais 
 
A) estimulam conflitos apenas nos países pobres. 
B) causam rivalidades e produz violência. 
C) existem somente onde há ditaduras. 
D) prevalecem devido ao consumismo no Ocidente. 
E) são marcantes em todos os países do Oriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
A autonomia é importante para administrar a sociedade, dentro 
de princípios democráticos. Quando se refere ao conceito de 
autonomia, deve ser destacada: 
 
A) a força de hierarquias fechadas e pouco flexíveis. 
B) a continuidade da igualdade marcante na legislação 

brasileira. 
C) a capacidade para viver a cidadania, convivendo com a 

diversidade. 
D) a negação de qualquer diferença cultural, com a exaltação 

da igualdade. 
E) a existência de uma homogeneidade social e política nas 

nações. 
 
 
 

 
O comportamento social passa por escolhas complexas. É 
preciso respeitar o outro, saber os limites de cada um. Para isso, 
pensar uma ética justa é 
 
A) respeitar apenas as normas constitucionais existentes. 
B) desprezar a formalidades do direito, consagrando o senso 

popular. 
C) destacar o estudo das normas sociais, desde as religiões da 

Antigüidade. 
D) organizar a sociedade para dividir bem suas riquezas 

sociais e culturais. 
E) valorizar o Direito, deixando de lado os costumes sociais e 

políticos. 
 

 
 
 

 
Há muitas formas de sociabilidade no mundo moderno. Por 
isso, existem maneiras diversas de se viver a cidadania. Numa 
sociedade, marcada pelo consumo, encontra-se: 
 
A) grande expansão social, com a exaltação da riqueza 

material que obriga a divisão da riqueza material 
produzida. 

B) disputa por lugares sociais de destaque, gerando violência 
e dificuldades para se criar relações de solidariedade. 

C) valorização desmesurada do status social, excelente para 
aumentar a auto-estima das pessoas e seus projetos de vida. 

D) aceitação mais pacífica de normas democráticas, para 
facilitar o crescimento do consumo e do capitalismo. 

E) valorização do utilitarismo e do pragmatismo, 
fundamentais para firmar o progresso e garantir a 
democracia. 

 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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A conservação do meio ambiente exige a escolha de técnicas 
sustentáveis de produção, ou seja, que permitam a renovação 
dos recursos naturais e garantam o sustento das gerações 
futuras. Das alternativas abaixo, qual pode ser considerada uma 
prática adequada para a preservação do meio ambiente? 
 
A) a agricultura orgânica; 
B) o desmatamento da caatinga para plantação de um só tipo 

de lavoura; 
C) a contaminação dos rios com os restos das indústrias de 

confecções; 
D) o descarte de lixo sem reciclagem; 
E) o uso de combustíveis poluentes. 
 
 
 

 
O termo “meio ambiente” tem sido utilizado para indicar um 
“espaço” (com seus componentes bióticos e abióticos e suas 
interações) em que um ser vive e se desenvolve, trocando 
energia e interagindo com ele, sendo transformado e 
transformando-o. Qual dos fatores abaixo não é um fator 
abiótico do meio ambiente? 
 
A) a luz 
B) a temperatura 
C) a comunidade microbiana 
D) a umidade relativa 
E) o pH do solo e da água 
 
 
 
 

 
Analise a definição a seguir: 
 
De modo geral, “XXX” pode ser definida como a liberação de 
elementos, radiações, vibrações, ruídos e substâncias ou outros 
contaminantes em um ambiente, prejudicando não somente o 
ser humano, mas também o próprio ecossistema. ‘XXX’ pode 
ser sonora, visual, luminosa, ambiental, química, e pode 
ocorrer no ar, no solo, nos rios ou em qualquer outra parte do 
ambiente.  
 
A alternativa que substitui corretamente ‘XXX’ é: 
 
A) poluição 
B) conservação 
C) preservação 
D) extinção 
E) reprodução 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Analise os princípios a seguir: 
 
1. Respeitar e cuidar da comunidade dos seres vivos. 
2. Melhorar a qualidade de vida humana. 
3. Respeitar os limites da capacidade de suporte do Planeta 

Terra. 
4. Contribuir para reduzir o esgotamento dos recursos naturais 

não-renováveis. 
5. Modificar atitudes e práticas pessoais para se atingir a 

sustentabilidade. 
 
São princípios integrantes do desenvolvimento sustentável: 
 
A) apenas 1 e 3. 
B) apenas 1, 2 e 3. 
C) apenas 2, 3, 4 e 5 
D) apenas 1, 2, 3 e 4. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
 

 
Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta: 
 
A) A poluição sonora pode causar distúrbios no ser 

humano, como, por exemplo, a perda da audição. 
B) O único fator responsável pelo aquecimento global é a 

emissão de CO2 (dióxido de Carbono) pelos 
automóveis. 

C) A poluição dos rios ocorre somente nas vizinhanças das 
indústrias. 

D) Para que um solo seja preservado, é necessário eliminar 
todos os seres vivos presentes na área. 

E) A poluição do ar devido à liberação da fumaça dos 
automóveis não causa problemas respiratórios nos seres 
humanos. 

 

 
 
 

O operador da copiadora, ao abrir a máquina, deve usar luvas e 
máscaras porque: 
 
A) A luz da máquina emite radiação. 
B) A tinta é tóxica. 
C) O pó do tonner utilizado causa câncer. 
D) Existe risco de choque elétrico. 
E) Há risco de prender o dedo na engrenagem da máquina. 
 

 
 
 
Para evitar a Lesão por Esforços Repetidos (LER), é necessário: 
 

A) Realizar exercícios de alongamento durante o expediente. 
B) Aplicar parafina no local afetado. 
C) Utilizar o imobilizador e continuar a trabalhar. 
D) Realizar os exercícios de alongamento apenas à noite. 
E) Realizar os exercícios de alongamento apenas nos dias de 

folga. 

QUESTÃO 12

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 13
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Para evitar quedas no ambiente de trabalho, é recomendável: 
 
A) usar piso de cerâmica ou granito. 
B) limpar o assoalho com silicone. 
C) limpar diariamente o piso usando apenas água e sabão. 
D) usar obrigatoriamente o piso antiderrapante. 
E) usar piso extremamente poroso. 
 
 
 
 
Dentre os números 2.501, 4.235, 1.536, 4.057, 30.597 e 41.500, 
quantos têm o algarismo 5 ocupando a ordem das centenas? 
 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 
 
 
 
 
A impressão de um cheque no valor de cinco milhões, dezoito 
mil e cinco reais saiu incompleta, pois a máquina falhou na 
hora de imprimir o valor em algarismos. Marque a alternativa 
que expressa corretamente o valor em algarismos desse cheque. 
 
A) R$ 5.018.005,00 
B) R$ 5.018.050,00 
C) R$ 5.018.500,00 
D) R$ 5.180.050,00 
E) R$ 5.180.500,00 
 
 
 
 
Um revendedor de vacinas contra gripe vende dois tipos: a 
nacional e a importada. A nacional custa 4 reais a dose. Um 
posto de saúde recebeu em certo dia 32 doses de vacinas 
nacionais e 14 doses de vacinas importadas. A nota fiscal 
recebida pelo responsável no posto continha o valor total dos 
dois tipos de vacinas: R$ 226,00. Qual o preço da dose da 
vacina importada?  
 
A) R$ 4,70 
B) R$ 4,91 
C) R$ 7,00 
D) R$ 8,00 
E) R$ 16,14 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Uma viagem durou 420 minutos. Quantas horas durou esta 
viagem? 
 
A) 17,5 
B) 11,6 
C) 9 
D) 8 
E) 7 
 
 
 

 
Numa piscina foram colocados 8.000 litros de água que 

correspondem a 
5
2

de sua capacidade total. Quantos litros de 

água são necessários para encher totalmente essa piscina? 
 
A) 40.000 
B) 20.000 
C) 16.000 
D) 12.000 
E) 9.600 
 
 
 
 
Marque a alternativa que corresponde a uma atitude que não 
contribui para a construção de um ambiente de trabalho 
satisfatório: 
 
A) Cooperação. 
B) Respeito. 
C) Honestidade. 
D) Preconceito. 
E) Polidez.  
 
 
 
 
É de fundamental importância para um bom desempenho de um 
grupo de trabalho que exista um líder eficaz. Marque a 
alternativa que contém apenas características desejáveis em 
um líder: 
 
A) Confiar no grupo e servir de exemplo para os demais. 
B) Tomar decisões sem consultar o grupo e respeitar as 

diferenças. 
C) Antes de agir, explicar a todos o que será feito e falar de 

modo indelicado com as pessoas. 
D) Colocar os membros do grupo em atividades adequadas a 

cada um e agir com desonestidade. 
E) Em conflitos, evitar tomar partido de algum membro do 

grupo e agir de modo impensado.  
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 



 
Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife 
Concurso Público 2008 
Tipo 1                                                                                                                                                   Cargo: Agente Administrativo/ Nível Fundamental 

Página 4/9  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 
Os grupos são muito importantes para a boa realização dos 
trabalhos em uma organização porque: 
 
A) Em grupo podem ser feitas atividades e tarefas que não 

seria possível individualmente. 
B) Os grupos são apenas fonte de conflitos. 
C) O trabalho realizado por uma só pessoa é mais completo 

do que aquele realizado em grupo. 
D) Quando se está em grupo perde-se o valor pessoal. 
E) Os grupos não ajudam as pessoas a desenvolverem novas e 

diferentes habilidades 
 
 
 
Em uma determinada Prefeitura Municipal, estavam ocorrendo 
muitas reclamações por parte dos usuários de que as 
informações repassadas pelos atendentes da Secretaria de Saúde 
sempre estavam incorretas e que os mesmos pareciam estar 
sempre insatisfeitos e indispostos. Marque a alternativa que não 
corresponde a uma possível solução para esse problema: 
 
A) Realizar capacitações para os atendentes, explicando todos 

os procedimentos da Secretaria de Saúde. 
B) Conscientizar os atendentes de que os usuários (clientes) 

são as pessoas mais importantes e que devem sempre ser 
tratados com respeito e amabilidade. 

C) Conscientizar os atendentes da importância do bom 
exercício de sua função para a qualidade do serviço de 
saúde do município.   

D) Transferir todos os atendentes para outra função sem 
nenhuma comunicação anterior. 

E) Realizar treinamento em qualidade no atendimento no 
serviço público. 

 
 
 
 
São fatores necessários ao atendimento de qualidade todos os 
abaixo, exceto: 
 
A) Gentileza 
B) Rapidez 
C) Clareza 
D) Conhecimento 
E) Desrespeito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Analise se as informações abaixo são verdadeiras ou falsas e 
marque em seguida a opção correspondente: 
 
(   ) Arquivo Permanente é um conjunto de documentos 
preservados em caráter definitivo, em função do seu valor. 
(   ) Documento é toda e qualquer unidade constituída de 
informação e seu Suporte. 
(   ) Recolhimento é a passagem de documentos do arquivo 
intermediário para o arquivo corrente. 
(   ) Destinação é o conjunto de operações que, após a 
avaliação, determinam o encaminhamento dos documentos à 
guarda temporária ou permanente e/ou eliminação. 
 
A seqüência correta de cima para baixo é 
 
A) F, V, F, V 
B) V, V, F, V 
C) V, V, V, V 
D) F, F, V, F 
E) V, V, V, F  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25
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Texto 1 

 

FICHA CADASTRAL 
 

1. Dados Pessoais 
 

(...) 
2. ----------------------------- 
 

Hotel: Cabuí – Tipo de Acomodação: (__) SGL  ( X )DBL  (__)TPL 
Data e Horário de Chegada: 16/07 às 23h05 

Data e Horário de Retorno: 21/ 07 às 9 horas 
Transporte: (X) Aéreo-Viracopos  (__) Rodoviário-Campinas (__) Automóvel  (__) Outros ___________________________ 
Nome dos hóspedes: 
1. Sandra Maria Pereira 
2. Eunice Souza Moura 
3.________________________________ 
 

Forma de Pagamento: (__) À Vista  (_X_) Parcelado 
Data do Depósito: 26/06/2008     Valor: R$355,00 
Banco: Unibanco 
Obs.: A 2ª parcela do pagamento será feita durante o evento. 
 

 
 
 

“Ficha cadastral” é um documento cujas informações dependem 
da finalidade do cadastro. Considerando os dados constantes no 
tópico identificado com o número 2, pode-se depreender que o 
preenchimento desse cadastro atende finalidades relacionadas a  
 

A) abertura de conta bancária. 
B) candidatura a um emprego. 
C) emissão de bilhete aéreo. 
D) obtenção de crédito. 
E) reserva de hospedagem. 
 

 
 
 

Identifique, entre as instruções abaixo, aquelas que são 
apropriadas ao preenchimento de formulários. 
 

1. Evite dobrar ou amassar o formulário. 
2. Nomes completos muito longos devem ter os sobrenomes 

abreviados pela indicação da primeira e segunda letras do 
sobrenome abreviado. 

3. No preenchimento manual dos campos, use letra de forma 
e uma única letra ou número por quadro. 

4. O preenchimento de um campo quadriculado com um 
número deve ser feito preferencialmente da direita para a 
esquerda. 

5. Se as informações relativas a e-mail forem registradas em 
minúsculas, o campo deve ser preenchido com letra 
cursiva. 

 

Estão corretas, apenas: 
 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 1, 3 e 5. 
D) 1, 4 e 5. 
E) 2, 3 e 5. 
 

 
Para responder às questões 28, 29 e 30, utilize o texto 

abaixo: 
 

 
O Sr. Rodrigo Firmino é funcionário administrativo de 

um hospital e recebe do chefe do centro cirúrgico a 
incumbência de redigir um documento, a ser assinado pelo 
diretor e dirigido aos médicos que atuam no centro cirúrgico, 
comunicando a suspensão das cirurgias eletivas no hospital, em 
razão da necessidade de se proceder à desinfecção do centro 
cirúrgico.  
 
 
 
 
O documento que atenderá as especificidades da situação é 
um/uma 
 
A) despacho. 
B) edital. 
C) parecer. 
D) portaria. 
E) ofício circular. 
 
 
 
 
O melhor resumo para o referido texto é: 
 
A) Assunto: Aviso do Diretor 
B) Assunto: Centro Cirúrgico 
C) Assunto: Necessidade de Desinfecção 
D) Assunto: Suspensão de Cirurgias Eletivas  
E) Assunto: Suspensas as Cirurgias  
 
 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 
QUESTÃO 28

QUESTÃO 29
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O vocativo mais adequado para o citado documento é: 
 

A) Meus Colegas 
B) Prezados médicos 
C) Senhores Cirurgiões 
D) Doutores do Centro Cirúrgico 
E) Aos médicos do Centro Cirúrgico 
 

 
 
Acerca do uso do sistema operacional Windows, analise as 
seguintes afirmativas: 
 

1. A área de trabalho do Windows pode possuir diversos 
ícones de atalho, os quais permitem o acesso apenas a 
programas, pastas ou arquivos existentes no computador. 
Não é possível, por exemplo, criar um atalho para uma 
página Web a ser acessada via Internet. 

2. Impressoras podem ser instaladas apenas em computadores 
que utilizem a versão servidor do Windows, como o 
Windows 2003 Server. Não é possível, por exemplo, 
instalar impressoras em computadores rodando o Windows 
XP. 

3. O Windows disponibiliza diversos programas utilitários. 
Um exemplo é o programa Internet Explorer, cujo principal 
objetivo é prover acesso a pastas e arquivos locais do 
computador. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Apenas uma das afirmativas é falsa. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas. 
 

 
 
 

Analise as seguintes afirmativas acerca do programa Microsoft 
Word. 
 

1. Um documento possui margens que podem ser 
configuradas pelo usuário. Essas margens definem a 
distância do conteúdo do documento em relação às bordas 
do papel. 

2. As orientações Retrato e Paisagem são utilizadas apenas 
quando o documento trata-se de uma foto ou outro tipo de 
imagem digital. 

3. Ao se clicar no botão de imprimir existente na barra de 
ferramentas do Word, uma janela de visualização prévia de 
como o documento será impresso é mostrada 
automaticamente. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Apenas uma das afirmativas é falsa. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas. 

 

 
 
 
 

Acerca da formatação de textos no programa Microsoft Word, 
analise as seguintes afirmativas. 
 

1. Para mudar a fonte de um texto, basta posicionar o cursor 
no início do texto e selecionar a fonte desejada. 

2. Ao se recortar parte do conteúdo texto de um documento 
do Word e colá-lo em outro documento também do Word, 
a formatação original do texto recortado será 
inevitavelmente perdida. 

3. Botões de negrito, itálico e sublinhado são disponibilizados 
na barra de formatação do Word. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Apenas uma das afirmativas é falsa. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas. 
 

 
 
 

Acerca do programa Microsoft Excel, analise as seguintes 
afirmativas. 
 

1. Uma planilha do Excel pode conter no máximo 500 linhas. 
2. Não há a possibilidade de formatação do tipo e tamanho da 

fonte utilizada nos textos de planilhas do Excel. 
3. O Excel pode abrir e editar documentos do Word que 

contenham tabelas de dados. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Apenas uma das afirmativas é falsa. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas. 
 

 
 
 

Acerca das células de uma planilha do programa Microsoft 
Excel, analise as seguintes afirmativas. 
 

1. A primeira célula de uma planilha Excel é identificada pelo 
código A0. 

2. O botão  é utilizado para centralizar o conteúdo de uma 
célula. 

3. Ao preencher o valor de uma célula com =SOMA(3;4), o 
valor apresentado ao usuário é igual a soma do conteúdo 
das células da linha 3 e da linha 4. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é falsa. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas. 
 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

QUESTÃO 31 



 
Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife 
Concurso Público 2008 
Tipo 1                                                                                                                                                   Cargo: Agente Administrativo/ Nível Fundamental 

Página 7/9  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 

Se você ainda não sabe qual é a sua verdadeira 
vocação, imagine a seguinte cena: Você está olhando pela 
janela, não há nada de especial no céu, somente algumas 
nuvens aqui e ali. Aí chega alguém que também não tem nada 
para fazer e pergunta: Será que vai chover hoje? 

Se você responder "com certeza", a sua área é Vendas: 
o pessoal de Vendas é o único que sempre tem certeza de 
tudo. 

Se a resposta for "sei lá, estou pensando em outra 
coisa", então a sua área é Marketing: o pessoal de Marketing 
está sempre pensando no que os outros não estão pensando.  

Se você responder "sim, há uma boa probabilidade", 
você é da área de Engenharia: o pessoal da Engenharia está 
sempre disposto a transformar o universo em números. 

Se a resposta for "depende", você nasceu para 
Recursos Humanos: uma área em que qualquer fato sempre 
estará na dependência de outros fatos. 

Se você responder "ah, a meteorologia diz que não", 
você é da área de Contabilidade: o pessoal da Contabilidade 
sempre confia mais nos dados do que nos próprios olhos. 

Se a resposta for "sei lá, mas por via das dúvidas eu 
trouxe um guarda-chuva", então seu lugar é na área 
Financeira, que deve estar sempre bem preparada para 
qualquer virada de tempo. 

Agora, se você responder "não sei", há uma boa chance 
que você tenha uma carreira de sucesso e acabe chegando à 
diretoria da empresa. De cada 100 pessoas, só uma tem a 
coragem de responder "não sei" quando não sabe. 

Os outros 99 sempre acham que precisam ter uma 
resposta pronta, seja ela qual for, para qualquer situação. 

"Não sei" é sempre uma resposta que economiza o 
tempo de todo mundo, e predispõe os envolvidos a conseguir 
dados mais concretos antes de tomar uma decisão. 

Parece simples, mas responder "não sei" é uma das 
coisas mais difíceis de aprender na vida corporativa. Por quê? 
Eu sinceramente "não sei".  

 
 (Texto atribuído ao empresário Antonio Ermírio de 

Moraes, publicado na Revista Exame) 
 
 
 
 
De acordo com o autor desse texto, a pessoa que responde “não 
sei” a uma pergunta revela: 
 
A) insegurança; 
B) ignorância; 
C) dependência; 
D) falta do que fazer; 
E) firmeza. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Associe cada área ao tipo de profissional que a escolhe, 
segundo o autor: 

 

1) Vendas; 
2) Marketing; 
3) Engenharia; 
4) Recursos Humanos; 
5) Contabilidade; 
6) Finanças. 

 

(   ) os que estão sempre precavidos; 
(   ) os que sempre aparentam certeza; 
(   ) os que acreditam nas quantificações; 
(   ) os que vivem alheios à realidade imediata; 
(   ) os que não acreditam nos fatos isolados; 
(   ) os que confiam menos em si do que nos dados a eles 

apresentados. 
 

De cima para baixo, a seqüência correta é: 
 

A) 6 – 1 – 3 – 2 – 4 – 5 
B) 6 – 2 – 1 – 3 – 4 – 5 
C) 4 – 3 – 2 – 1 – 5 – 6 
D) 3 – 2 – 5 – 1 – 6 – 4 
E) 3 – 4 – 2 – 6 – 5 – 1 
 

 
 
 

A palavra “Se”, que inicia sete parágrafos do texto, indica: 
 
A) explicação. 
B) hipótese. 
C) causa. 
D) finalidade. 
E) oposição. 
 

 
 
 

Segundo o autor, o percentual de pessoas ousadas que assumem 
as próprias dúvidas é: 
 

A) 1% 
B) 2% 
C) 100% 
D) 99% 
E) 90% 
 

 
 
 

Na conclusão do texto, encontra-se a frase: “Eu sinceramente 
não sei”. Sabendo-se que Antônio Ermírio de Moraes é um dos 
empresários mais bem sucedidos do país, concluímos 
acertadamente que essa declaração: 
 

A) expressa uma incoerência;  
B) ironiza a idéia anterior; 
C) confirma sua teoria; 
D) mostra que ele assume sua falta de coragem; 
E) indica que ele se encontra entre a maioria das pessoas. 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40
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Os dois pontos podem ser usados para introduzir uma 
justificativa ou explicação para uma declaração que se acabou 
de fazer. O único item em que isso não acontece é: 
 

A) “...você é da área de Contabilidade: o pessoal da 
Contabilidade sempre confia mais nos dados do que nos 
próprios olhos.” 

B) “...a sua área é Vendas: o pessoal de Vendas é o único que 
sempre tem certeza de tudo.” 

C) “...você é da área de Engenharia: o pessoal da Engenharia 
está sempre disposto a transformar o universo em 
números.” 

D) “...a sua aérea é Marketing: o pessoal de Marketing está 
sempre pensando no que os outros não estão pensando.” 

E) “...imagine a seguinte cena: Você está olhando pela janela, 
não há nada de especial no céu, somente algumas nuvens 
aqui e ali.” 

 

 
 
 

Em qual dos itens não há correspondência de sentido entre as 
expressões em destaque? 
 

A) “Aí chega alguém que também não tem nada para fazer e 
pergunta: Será que vai chover hoje?” 
• Aí chega alguém que também não tem nada para fazer 
e indaga: Será que vai chover hoje? 

B) “Se você responder ‘sim, há uma boa probabilidade’...” 
• Se você responder ‘sim, há uma boa possibilidade’... 

C) “Se você responder ‘ah, a meteorologia diz que não’..." 
• Se você responder "ah, a ciência que estuda os 

fenômenos atmosféricos diz que não" 
D) “...predispõe os envolvidos a conseguir dados mais 

concretos...” 
• ... obriga os envolvidos a conseguir dados mais 

concretos...  
E) “... o pessoal da Engenharia está sempre disposto a 

transformar o universo em números.” 
• ... o pessoal da Engenharia está sempre disposto a 

metamorfosear o universo em números. 
 

 
 
 

O autor dirige-se a um interlocutor, tratando-o por “você”. Ao 
mudarmos esse tratamento para “tu”, tivemos que fazer 
adaptações na conjugação verbal e no emprego dos pronomes. 
Só cometemos um erro, que está em: 
 

A) se tu ainda não sabes qual é a tua verdadeira vocação, 
imagina a seguinte cena... 

B) tu estais olhando pela janela... 
C) se tu responderes "com certeza", a tua área é Vendas... 
D) se tu responderes "sim, há uma boa probabilidade", tu és 

da área de Engenharia... 
E) se a resposta for "depende", tu nasceste para Recursos 

Humanos... 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 41 

QUESTÃO 42 

QUESTÃO 43 
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CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS
 
 
 

Em relação ao Agente Comunitário de Saúde assinale a 
alternativa incorreta: 
 

A) Ele mora na comunidade em que atua como Agente de 
Saúde. 

B) Tem como atribuição cadastrar todas as pessoas de sua 
microárea de atuação e manter os cadastros atualizados. 

C) Funciona como elo entre a equipe de saúde e a 
comunidade. 

D) Acompanha todas as famílias e indivíduos sob sua 
responsabilidade por meio de visita domiciliar. 

E) Participa do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família. 

 

 
 
 
Dentre as diretrizes do Sistema Único de Saúde está a 
“organização dos serviços de saúde por níveis de complexidade 
da assistência” o que significa 
 
A) regionalização do sistema de saúde. 
B) integração das ações e programas. 
C) hierarquização do sistema de saúde. 
D) acesso universal ao sistema de saúde. 
E) integralidade da atenção à saúde.  
 

 
 
 
Segundo o Ministério da Saúde, a equipe mínima do Programa 
de Saúde da Família deverá ser composta por 
 
A) um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem e seis agentes comunitários de saúde. 
B) um médico de família, um enfermeiro, um dentista, um 

auxiliar de enfermagem, um auxiliar de consultório 
dentário, um técnico em higiene dental e seis agentes 
comunitários de saúde. 

C) um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de 
enfermagem, seis agentes comunitários de saúde e seis 
Agentes de Saúde Ambiental. 

D) um médico, um enfermeiro, um dentista, um técnico de 
enfermagem, seis agentes comunitários de saúde. 

E) um médico de família, um enfermeiro, um nutricionista, 
um auxiliar de enfermagem e seis agentes comunitários de 
saúde. 

 

 
 
 

De acordo com a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o 
Sistema Único de Saúde conta, em cada esfera do governo, sem 
prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes 
instâncias colegiadas: 
 

A) Conselho de Saúde e Participação Popular. 
B) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 
C) Plenária de Saúde e Gestão Comunitária. 
D) Conselho de Saúde e Plenária de Saúde. 
E) Conferência de Saúde e Plenária de Saúde. 

 
 
 

Na Constituição Federal de 1988, a saúde é compreendida 
como: 
 

A) a ausência de sinais e sintomas de uma doença. 
B) um dever do Estado em garanti-la através da atenção 

médica. 
C) a ausência de dor. 
D) um direito de todos garantido por políticas sociais e 

econômicas. 
E) um dever do cidadão em preservá-la através de estilo de 

vida saudável. 
 

 
 
 

O Pacto Pela Vida (Portaria/GM  nº. 399, de 22 de fevereiro de 
2006) é o compromisso entre gestores do Sistema Único de 
Saúde em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a 
situação de saúde da população brasileira.  São prioridades 
definidas nesse pacto todas as abaixo, exceto: 
 

A) Saúde do idoso. 
B) Controle do câncer do colo do útero e mama. 
C) Redução da mortalidade infantil e materna. 
D) Promoção da saúde. 
E) Fortalecimento da atenção secundária de saúde. 
 

 
 
 
Coloque (V) se a afirmativa for verdadeira e (F) se a afirmativa 
for falsa em relação à Vigilância em Saúde: 
 

(   ) As alterações no meio ambiente interferem diretamente 
na saúde humana e contribuem para a elevação dos 
custos empregados no tratamento de doenças previsíveis. 
 

(   ) A Saúde do Trabalhador é uma área da Saúde Pública 
que prevê o estudo, a prevenção, a assistência e a 
vigilância aos agravos à saúde relacionados ao trabalho. 
 

(   ) Em relação às doenças a Vigilância em Saúde abrange 
apenas o controle e vigilância das doenças 
transmissíveis. 
 

(   ) A Vigilância Sanitária é um conjunto de ações capazes 
de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e prestação 
de serviços de interesse da saúde. 
 

 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta de 
cima para baixo: 
 

A) V, V, V, F. 
B) F, V, V, V. 
C) V, F, V, V. 
D) V, V, V, V. 
E) V, V, F, V. 

QUESTÃO 44 

QUESTÃO 45 

QUESTÃO 46 

QUESTÃO 47 

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50


